Algemene voorwaarden LHV Huisartsendag online
Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor de LHV Huisartsendag via de website lhvhuisartsendag.nl. Na ontvangst
van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging per mail.
Voor opleidings- en scholingsdoeleinden kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met docenten,
accreditatiepartijen en eventuele accommodaties. De LHV is verantwoordelijk voor het verantwoord en
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.
Betaling
De betaling van deelname aan de LHV Huisartsendag verloopt via iDEAL.
Annuleringsvoorwaarden
Annulering kan via de persoonlijke link naar de registratieomgeving (deze link ontvangt u in de
bevestigingsmail na inschrijving voor de LHV Huisartsendag).
Tot 24 uur vóór aanvang van de LHV Huisartsendag (aanvang is om 13 uur op 19-9-2020): uw
inschrijving kan kosteloos worden geannuleerd. U ontvangt binnen 14 dagen het bedrag van uw ticket
retour. Het reeds betaalde bedrag wordt dan teruggestort op uw rekening.
Binnen 24 uur vóór aanvang: de kosten van uw inschrijving worden niet gerestitueerd. Wel kunt u uw
ticket overdragen aan een collega.
In geval van verhindering kan een deelnemer een plaatsvervanger aanwijzen om de plaats in te
nemen. Dit dient wel voor aanvang van de LHV Huisartsendag te zijn doorgegeven. U kunt deze
wijziging doorgeven via de persoonlijke link naar de registratieomgeving (deze link ontvangt u in de
bevestigingsmail na inschrijving voor de LHV Huisartsendag), door de contactgegevens te wijzigen.
De plaatsvervanger dient wel recht te hebben op hetzelfde ticket. Bijvoorbeeld bij aanschaf van een
ticket LHV-leden dient de vervanger ook lid te zijn van de LHV en het lidnummer te verstrekken.
Copyright
Het cursusmateriaal is eigendom van de LHV en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt worden en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming.
Accreditatie
Na afloop van de LHV Huisartsendag worden de behaalde accreditatiepunten bijgeschreven in het
persoonlijk dossier van de huisarts in GAIA. U krijgt accreditatiepunten toegekend als u aan het
gehele middagprogramma heeft deelgenomen.
Vertrouwelijk
Alle informatie die tijdens sessies op de LHV Huisartsendag wordt uitgewisseld, wordt door de LHV
vertrouwelijk behandeld.

